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Maria Kristýna, 
 kněžna z Dietrichsteinu  
(roz. z Thun - Hohenstein; 

 1738 – 1788). 

Kopie obrazu z r. 1770, 
který zhotovil na počátku 
19. století K. Agriokola. 

Obraz je umístěn 
na zámku v Mikulově.  

Kněžna byla nejen krásná, 
ale také vzdělaná a moudrá. 

Zajímala se o hospodářství, 
mineralogii a vše nové.  

Židlochovice byly jejím  
oblíbeným sídlem. 

Podrobněji na straně 5. 
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Výběr z usnesení ZM 15. září 2010 
ZM rozhodlo: 
� o zajištění zástavním právem  u  úvěru od 

Komerční banky, a.s., reg. č. 064000200593, 
následujícími nemovitostmi v k. ú. Židlochovice: 

– občanská vybavenost č. p. 182 na Komenského ul. 
na pozemku parc.  č. 8 a pozemek parc. č. 8 - 
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 776 m2 

– bydlení č. p. 148  na nám. Míru na pozemku parc. 
č. 1029/1 a pozemek parc. č. 1029/1 -  zastavěná 
plocha a nádvoří o výměře 715 m2 

 – průmyslový objekt č. p. 128  na pozemku parc. č. 
652/2 a pozemek parc. č. 652/2  - zastavěná 
plocha a nádvoří o výměře 250 m2 

 – občanská vybavenost č. p. 705 na Brněnské ul. na 
pozemku parc. č. 910/3 a pozemek parc. č. 910/3 
- zastavěná plocha a nádvoří o výměře 682 m2 

 – obytný dům na pozemku parc. č. 391 a pozemek 
parc. č. 391 – zastavěná plocha o výměře 796 m2 

 – pozemek parc. č. 392 – zahrada o výměře 440 m2 

Výběr z usnesení RM 17. září 2010 
RM rozhodla:  
� pronajmout část pozemku p. č. 638 jako zahradu 

o výměře 537 m2 v areálu Robertova vila; 
smlouvu uzavřít na dobu neurčitou od 1. 10. 2010 
s výpovědní lhůtou 3 měsíce; výše nájemného je 
2 Kč/m2/rok 

 
� vyhovět žádosti Úřadu práce Brno-venkov,   

Šujanovo nám. 3 a ukončit pronájem nebytových 
prostor v třetím nadzemním podlaží domu č. p. 
80, ulice Komenského v Židlochovicích k 30. 9. 
2010 

� zveřejnit záměr pronájmu uvolněných nebytových 
prostor v domě č. p. 80, ulice Komenského  

RM ukládá: 
� opravit výtluky v nezpevněné části vozovky ul. 

Komenského v úseku od domu č. p. 492 ke 
hřbitovu 

� zabezpečit místo sesuvu kamenné zdi v blízkosti 
zvonice pevnou zábranou 

� zabezpečit opravu drátěného plotu u hřiště za 
zvonicí 

� odstranit staré cihly od vchodu do zvonice a okolí 
� opravit část okapu na jižní straně zvonice (cca 

1m) 
� v rámci záruční doby jednat s dodavatelem o 

provedení ochranného nátěru dřevěných prvků 
označující turistickou trasu 

RM  schvaluje: 
� platbu 15 tis. Kč za vystoupení skupiny šermu 

Carpe Diem na Zámeckých slavnostech formou  
daru 

 
 

 
� přijetí účelové neinvestiční finanční podpory 

Jihomoravského kraje na výstroj a výzbroj 
z dotačního programu „Na požární techniku a 
věcné prostředky k řešení mimořádných událostí 
jednotek sborů dobrovolných hasičů měst a obcí 
Jihomoravského kraje na období 2009 – 2012“ ve 
výši 110 000 K. 

RM souhlasí: 
� s přijetím dotace z Vinařského fondu a 

s finančním podílem města na projektu Slavnosti 
burčáku 2010. 

Výběr z usnesení RM 1. října 2010 
RM rozhodla: 
� vyhlásit záměr pronájmu pozemku p. č. 2782 a 

2783 a objektu na p.č. 2783 v lokalitě kalová pole.  
� že výtěžek veřejné sbírky na pomoc oblastem 

postiženým povodněmi ve výši 34 560 Kč bude 
poskytnut městu Raspenava a zároveň požádat 
město Raspenava o informaci k jakým účelům 
bude výtěžek veřejné sbírky využit 

RM bere na vědomí: 
� žádost společnosti OUTULNÝ Cukrovar s.r.o., IČ 

27732738, se sídlem Náměšť nad Oslavou, 
Ocmanická 989 na odkoupení pozemků v ulici 
Zámecká a souhlasí se záměrem výstavby 
polyfunkčního domu v této lokalitě 
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Předvolební i povolební statistika letošních voleb do zastupitelstva 

Návštěva partnerského města 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

15. a 16. října 2010 se ve volbách do městského zastupitelstva Židlochovice ucházelo o mandát za čtyři volební strany 49 kandidátů (při minulých volbách 
v roce 2002 čtyři politické strany a 60 kandidátů, v roce 2006 šest volebních stran a 85 kandidátů). Jména kandidátů do letošních voleb i s vylosovaným 
pořadím stran obdrželi všichni občané jednak na letácích politických stran, jednak byli kandidáti zveřejněni na hlasovacích lístcích, které byly těsně před 
volbami doručovány do všech domácností.  

Na hlasovacím lístku byly uvedeny tyto volební strany: Občanská demokratická strana (vylosované číslo 1), Česká strana národně socialistická 
(vylosované číslo 2), TOP 09 (vylosované číslo 3) a Komunistická strana Čech a Moravy (vylosované číslo 4).  Každá z uvedených volebních stran nabídla 
voličům na svých kandidátkách 15 jmen (počet členů zastupitelstva) s výjimkou ČSNS, která uvedla pouze 4 jména. Úhrnem bylo na kandidátkách čtyř stran 
uvedeno 49 kandidátů (z toho 13 žen).  

Průměrný věk u kandidátů ODS činil 46,2 roků, ČSNS 48,2 roků, TOP 09 40,1 roků a KSČM 58,6 roků.  
Nejmladšího kandidáta uvedla na hlasovacích lístcích ODS – 21 roků a nejstaršímu kandidátovi z řad KSČM bylo 70 let. 

� � � 

Celkový počet osob zapsaných ve výpisech ze seznamu voličů činil 2 709. Volební účast činila 47,66%. Pro všechny politické strany bylo 
odevzdáno 17 226 platných hlasů (100%). Z nich získala nejvíce hlasů strana TOP 09 – 6  653 hlasů (38,62%), druhý nejvyšší počet ODS – 6 469 
hlasů ( 37,55%), třetí se umístila KSČM 3 814 hlasů (22,14%), čtvrté místo obsadila ČSNS – 290 hlasů (1,68%).  

Přinášíme jména patnácti zvolených členů městského zastupitelstva podle počtu získaných hlasů:  
1. Lenka Brázdová – bez politické příslušnosti, navržena za TOP 09 – 650 hlasů, 2. Ing. Petr Chocholáč – bez politické příslušnosti, navržen za 

TOP 09 – 624 hlasů, 3. Vlastimil Helma – ODS – 621 hlasů, 4. Jan Šotnar – KSČM – 553 hlasů, 5. Prof. MUDr. Peter Wendsche – bez politické 
příslušnosti, navržen za ODS – 538 hlasů, 6. Ing. Jan Vitula – TOP 09 – 537 hlasů, 7. PhDr. Jitka Sýkorová – bez politické příslušnosti, navržena za 
TOP 09 – 522 hlasů, 8. Ing. Josef Kratochvíl – ODS – 507 hlasů, 9. Mgr. Tomáš Šenkyřík – bez politické příslušnosti, navržen za TOP 09 – 501 
hlasů, 10. MVDr. Pavel Forejtek – bez politické příslušnosti, navržen za ODS – 500 hlasů, 11. Ing. Jana Králová – ODS – 482 hlasů, 12. Mgr. Petr 
Francán – bez politické příslušnosti, navržen za TOP 09 – 420 hlasů, 13. Růžena Strašáková – KSČM – 347 hlasů, 14. Ing. Ivo Janeba – ODS – 
325 hlasů, 15. Ing. Petr Maša – bez politické příslušnosti, navržen za KSČM – 286 hlasů. 

Průměrný věk nově zvolených zastupitelů je 48,8 roků. Nejmladšímu zastupiteli je 29 roků, nejstaršímu 70 roků. Z patnácti zvolených zastupitelů 
byly zvoleny 4 ženy.  

� � � 
Ustavující zasedání zastupitelstva se bude konat v pondělí 8. listopadu v 19 hodin v sále sokolovny.  Srdečně zveme všechny občany!  

Z oficiálních pramenů zpracoval -kv- 
� � � 

Vážení spoluobčané, 
jménem vedení  města chci poděkovat všem, kteří svůj zájem o naše město projevili  účastí ve volbách do městského zastupitelstva a 

přišli k hlasovacím urnám  volit nové zastupitelstvo. 
Ve dvou volebních okrscích využilo svého hlasovacího práva 47,66% voličů, což odpovídá celostátnímu průměru.  Letošní volby 

proběhly bez komplikací, za což patří dík především členům volebních komisí. 
Městský úřad Židlochovice je pro obce správního obvodu registračním úřadem. Provádí registraci kandidátních listin, kontroluje průběh 

hlasování ve volebních místnostech, přebírá zápisy o výsledku voleb a předává je Českému statistickému úřadu. Všechny zápisy a výsledky 
byly hodnoceny statistickým úřadem jako bezchybné. 

Vlastimil Helma, starosta 

Ve dnech 19. – 22. září tohoto roku se uskutečnila další oficiální návštěva partnerského města Svaljava na pozvání starosty města Ivana Revtije.  
Město a městský úřad zastupovali: Ing. Jana Králová, ředitelka školy a členka rady města, tajemník úřadu Mgr. Miroslav Cvrk, tlumočnice Mgr. Halina Cvrková, 

PhD., a dokumentátor pan Karel Vodák, informatik úřadu. Cílem návštěvy byla především oficiální účast na oslavách Dne města Svaljava, který každoročně připadá na 
21. září. Tajemník Miroslav Cvrk, pozdravil přítomné občany a vedení města a zástupcům města předal dárkový soubor tří historických fotografií města Svaljavy z roku 
1926.  

 Společně se zástupci našeho města se do Svaljavy sjeli i ostatní představitelé partnerských měst Svaljavy, zástupce primátora města Vsetín a starosta 
maďarského městečka Nyiregyháza, velvyslanec Maďarska na Ukrajině a předseda Unie měst a obcí Ukrajiny. Spolupráce našeho města byla tradičně hodnocena 
velice dobře. Za nejúspěšnější počin spolupráce považují prezentaci ukrajinského Zakarpatí na veletrhu cestovního ruchu Regiontour v Brně, pomoc Masarykově škole 
ve Svaljavě, uspořádání letního pobytu pro děti v loňském roce a návštěva židlochovských turistů.  

 Tajemník informoval o připravovaném jednání EU a CEMR v německém Kolíně nad Rýnem 9. listopadu 2010, kde se bude jednat o možnostech podpory 
partnerství měst EU a Ukrajiny. Závěrem bylo dohodnuto, že se budeme po volbách u nás a na Ukrajině (začátkem listopadu 2010) vzájemně informovat o jejich 
výsledcích a jménem našeho města byli zástupci Svaljavy pozváni do Židlochovic.                                                                                                        Mgr. Miroslav Cvrk 

 RM schvaluje: 
� příspěvek ve výši 10 000 Kč klubu Armwrestling 

Židlochovice na účast členů na MS v americkém 
Las Vegas  

Výběr z usnesení ZM 16. října 2010 
ZM vydává: 
� Obecně závaznou vyhlášku města Židlochovice č. 

2/2010, o místních poplatcích na území města 
Židlochovice 

ZM schvaluje: 
� rozpočtové opatření č. 4  rozpočtu  r. 2010 

 

ZM rozhodlo: 
� prodat pozemek p. č. 648/19 o výměře 1279 m2, 

pod budovou orlovny v Židlochovicích (areál 
cukrovaru), Orlu jednotě Židlochovice, Lidická 
638, Židlochovice, IČ 70955999, za kupní cenu 
10,- Kč/m2 

� prodat část pozemku p. č.  648/1 (vyznačenou na 
příloze) a objekt bývalé filtrační věže bez č. p. 
postavený na pozemku p. č. 648/145 a pozemek 
p. č. 648/145, vše zapsané na LV č. 1 v KN pro 
obec a k. ú. Židlochovice společnosti OUTULNÝ 
Cukrovar s.r.o., IČ 27732738, se sídlem Náměšť  

 

       nad Oslavou, Ocmanická 989, PSČ 675 71,   
za 1,- Kč, a to při splnění podmínek uvedených 
v přiloženém návrhu Smlouvy o budoucí kupní 
smlouvě ve věci prodeje uvedených nemovitostí 

� prodat pozemky pod silnicí II/416 (u mostu) 
konkrétně p. č. 536/6, 536/13 a 537/2 v k. ú. 
Židlochovice o celkové výměře 718 m2  
Jihomoravskému kraji se sídlem Žerotínovo nám.  
3/5, 601 82 Brno, IČ: 70 88 83 37, za cenu 37 695 
Kč 

�  �  � 
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Memoriál Karla Podhajského 
Memoriál Karla Podhajského je nejprestižnější a nejznámější soutěž loveckých ohařů v České 

republice. První říjnový víkend proběhl již 72. ročník, tentokrát v Židlochovicích. Poprvé v historii 
memoriálu dostaly Lesy České republiky možnost připravit jeho pořádání. Lesní závod Židlochovice vše 

organizoval ve spolupráci s Českomoravskou mysliveckou jednotou a Okresním mysliveckým 
sdružením Břeclav. 

Zájem kynologické veřejnosti o akci byl veliký. Soutěže se zúčastnilo 20 psů s psovody, z toho 10 
účastníků bylo z České republiky a 10 ze zahraničí, z Polska a Slovenska. Na startovní listině byli 
zapsáni psi různých plemen ohařů, početně byla zastoupena plemena německých krátkosrstých, ale i 
dlouhosrstých ohařů. Naše národní plemeno český fousek bylo zastoupeno čtyřmi psy. Z dalších 
plemen soutěžila například fenka maďarského ohaře či pointer.  

Všichni soutěžící lovečtí psi prošli velmi náročným výcvikem. Do soutěže byli vybráni jen ti opravdu 
špičkoví, kteří již úspěšně absolvovali nominační soutěže, aby dosáhli na tento pomyslný „psí Olymp“.  

Memoriál nese jméno Karla Podhajského, významného kynologa, myslivce a organizátora české 
myslivosti. Jeho činností na přelomu 19. a 20. století u nás byly položeny základy organizované 
kynologie loveckých psů.  

Soutěžní psi a jejich vůdci předváděli v souladu s odkazem na tohoto velkého myslivce a kynologa 
výbornou práci. Soutěž probíhala v honitbách Lesního závodu Židlochovice a MS Těšany ve třech 
lokalitách; na poli, v lese a ve vodě.  

Na poli nedaleko obce Měnín hodnotili rozhodčí chování každého jednotlivého psa při společném 
honu, ale i rychlost hledání a vytrvalost, vystavování zvěře, klid před zvěří, klid po výstřelu, přinášení 
zvěře a poslušnost.  

Práce v lese nedaleko obce Diváky zahrnovaly řadu disciplin, například přinášení lišky přes 
překážku, šoulačku s odložením psa, práci na pobarvené stopě, slídění, vodění na řemeni a další 
disciplíny, bez jejichž znalostí se dobrý lovecký ohař neobejde. 

Divácky atraktivní byly i disciplíny při práci ve vodě u rybníka v Těšanech. Lovečtí psi přinášeli 
kachnu z hluboké vody, hodnotila se jejich ochota k práci, ale i dohledávka a nahánění kachny v rákosí.  

Hodnocení výkonu jednotlivých psů posuzoval sbor zkušených kynologů. Mnohdy to nebylo 
snadné. Rozdíly mezi psy nebyly veliké a o vítězství mohla rozhodnout i malá ztráta bodů. Soutěžní 
úkoly důkladně prověřily zkušenost jednotlivých psů, čas strávený výcvikem psa s jeho pánem. 

Zakončení 72. ročníku Memoriálu Karla Podhajského proběhlo v neděli 3. října v podvečerních 
hodinách u zámku v Židlochovicích, kde byl také vyhlášen vítěz celé soutěže.  

Stala se jím fenka Arany z Tišnovských revírů vedená Jiřím Indrou.  Fenka obdržela úctyhodných 
492 bodů, za což jí přísluší titul všestranného vítěze CACIT.  

Celkem se v první ceně umístili s nižším počtem bodů ještě další tři ohaři, v druhé ceně pak další 
trojice psů. Šest psů se umístilo ve třetí ceně. Všem účastníkům soutěže blahopřejeme a přejeme jim 
mnoho úspěchů v dalších soutěžích.    

Převzato z Deníku Rovnost 12. října 2010. Autor neuveden. 
 

Gymnázium informuje 
Den otevřených dveří Gymnázia Židlochovice 

Ve středu 24. listopadu se od 13 do 17 hodin uskuteční Den otevřených dveří. 
V 16 hodin budou zájemcům podány informace o studiu a přijímacích zkouškách na 
společné schůzce. Srdečně jsou zváni zejména žáci pátých tříd základní školy a jejich 
rodiče. Informace na tel. 547231476, gymnzidlo@volny.cz, www.gymnzidlo.cz.  
 

Maturitní generálka 

V týdnu od 11. do 15. října proběhla na Gymnáziu v Židlochovicích generálka státních maturit. 
Studenti posledního ročníku psali didaktické testy a písemné práce z českého jazyka, cizích 
jazyků a matematiky. Po organizační stránce se nevyskytly žádné problémy. Výsledky se studenti 
dozvědí do 3. listopadu. Do 15. listopadu se pak musí rozhodnout o výběru předmětů pro ostrou 
maturitní zkoušku, která se uskuteční od dubna do června příštího roku. Volit mohou také mezi 
základní a vyšší úrovní. Kromě dvou předmětů ve společné (státní) části maturit si budou vybírat 
také další dva předměty v tzv. profilové části. Státní maturity mají jak své zastánce, tak odpůrce. 
Jejich příprava probíhá různou formou již přes deset roků. 

Elektronická klasifikace 

Od 1. září 2010 probíhá klasifikace studentů na Gymnáziu Židlochovice elektronicky. 
Ředitelství tak rozhodlo na základě provedeného autoevaluačního šetření v lednu letošního roku. 
Rodiče i studenti obdrželi kódy, s jejichž pomocí si mohou vyhledat všechny známky, které 
student má. Systém slouží také k předávání zpráv a různých informací rodičům. Studijní průkazy 
byly zrušeny.       

    RNDr. Jiří Kubeš 
. 

Vstup Židlochovic 
do Burčákové unie 

Vrcholem 16. ročníku Burčákových 
slavností v Hustopečích (v sobotu 2. 10. 2010) 
byl již tradiční a mnoha návštěvníky netrpělivě 
očekávaný historický průvod městem. A ani 
letos nechyběli v jeho řadách zástupci 
horenské rady v čele s perkmistrem, 
purkmistrem a členy Burčákové unie, děcka, 
zástupci hustopečských cechů, rytíři, panstvo, 
měšťané i obyčejný lid. K nepřehlédnutí byla 
zosobněná Kvasinka vinná – symbol 
Burčákových slavností a nezbytný organismus 
pro vznik moravské speciality – burčáku.  

Zasedání Burčákové unie schválilo pro 
letošek přijetí dalších čtyř nových členů, mezi 
nimiž bylo i naše město, které na slavnostech 
zastupoval tajemník Městského úřadu, 
Miroslav Cvrk. Jako zápisné předal slavnostně 
předsedajícímu perkmistrovi židlochovický 
„Burčákový koláč“ upečený v Karlově pekárně. 
K šíření slávy burčáku se tak již zavázalo 54 
měst a obcí nejen v České republice. Že 
recese nezná hranice, dokazuje i loňské přijetí 
stotisícového města v Argentině či letošní 
přijetí Království Upper Mustang v Nepálu. 
Před zraky návštěvníků došlo i na slibovanou 
nefalšovanou svatbu. Historickou tečku za 
pestrým programem udělala až divadelní 
fraška Povedené artikule, která připomněla 
400 let starou popravu hustopečského mydláře 
za pouhou krádež hroznů. 

Převzal a upravil: Mgr. Miroslav Cvrk 

Moudrá slova 

Člověk je bohatý tím, co učinil 
pro druhé. 

Johann Wolfgang Goethe 

Nikdy nejezděte rychleji, než 
vaši strážní andělé létají. 

Americké přísloví 
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Pan učitel Josef Streichl vyučoval na naší Základní umělecké škole v Židlochovicích úctyhodných 45 let. Od září 1956 do června 2001. Hlavním 
jeho oborem byla výuka hry na akordeon, ale učil i hru na klavír, keyboard a hudební nauku. Jeho velkým koníčkem byl zájem o technické novinky 
záznamu zvuku a elektronické hudební nástroje. Také na naší škole se zasloužil o zakoupení kvalitního elektronického klavíru a přístroje na 
zaznamenávání zvuku na CD. Bylo to v době, kdy ještě tyto věci nebyly takovou samozřejmostí jako dnes. 

Další jeho činností byly korepetice, neboli klavírní doprovod instrumentálních sólistů. Byl také členem umělecké rady ZUŠ a zástupcem ředitele. 
Za 45 let svého působení na hudební škole připravil pan učitel Josef Streichl řadu žáků na konzervatoř i jiné školy uměleckého směru, ale také u 
mnoha žáků vzbudil zájem a lásku k hudbě, kterou si nesou po celou dobu svého života, i když se aktivně hudbě už dávno nevěnují. 

Čest jeho památce!                                                                                                                                                       Helena Hrubá a Dagmar Bradová 
 
Ze vzpomínek kolegů… 

V roce 1982 jsem nastoupila do ZUŠ Židlochovice, kde pracoval pan učitel Josef Streichl. Poznala sem ho jako výborného, přísného, ale 
spravedlivého učitele, který žákům nic neodpustil, ale předal jim vše, co sám uměl, ale i jako kolegu-kamaráda, s kterým byla velká legrace a perfektní 
muzicírovaní", které jsem s ním sdílela od roku 1982 do roku 1986 při vystupování na všech akcích nejen školy, ale i Obecního úřadu Židlochovice 
(svatby, vítání občánků, setkání seniorů). Pepík byl pohotový muzikant a hraní s ním bylo zárukou kvality. Všem, co jsme ho znali, bude moc chybět 
nejenom jako muzikant, ale i jako spolehlivý, ochotný a hodný člověk. Zůstane nám ale po něm plno krásných vzpomínek a zážitků. 

Blanka Bartlová, učitelka hry na housle a zpěvu: 

Velmi dobrý muzikant, praktik, kterému nemohl nikdo z kolegů konkurovat. To byl pan učitel Streichl. Jeho teoretické a improvizační schopnosti 
byly nejlepší, my kolegové jsme s úctou a obdivem naslouchali harmonickým úpravám, kterými dokázal obohatit své vyučování. Byl skromný, 
nenápadný, přesto však jedinečný.                                                                                                                             Marta Hanáková, učitelka hry na klavír: 

Jako žákyně ZUŠ v Židlochovicích jsem se příležitostně setkávala s panem učitelem Streichlem. Obdivovala jsem jeho pohotovost při 
korepetování, dokázal poradit a muzikantsky povzbudit. V oblasti hudby měl velmi široký rozhled zejména v harmonii a úpravách lidových písní. 
Zajímal se i o mé další hudební studium na střední škole, byl připraven vždy pomoci.                                                                     Karolína Otýpková, 
učitelka hry na klarinet: 

Pana učitele Streichla jsem znal od dětství. Jednak bydlel v sousedství a potom jsem jej celkem pravidelně potkával coby žák v lidové škole 
umění. Jeden čas nás vyučoval hudební nauku. Pamatuji si, že tehdejší pan ředitel a pan uč. Streichl vedli výuku důkladně. Probrané učivo jsme 
museli na podruhé umět a nejlépe hned na konci výuky. Mnohé základní hudební znalosti mě tudíž utkvěly v paměti právě z těchto hodin. S názorem, 
že byl přísný, ale naučil, jsem se v dospělosti shodl i s jinými žáky, které pan Streichl vyučoval na hudební nástroj.  
Byl i kamarádský, což mohu potvrdit, poté, co mě s jiným panem ředitelem přijímal do základní umělecké školy jako učitele. Tehdy už mě nebral jako 
žáka, nýbrž jako svého kolegu. Jeho názory mě zajímaly, neboť byly podloženy zkušenostmi, praxí muzikantskou, ale i pedagogickou. 
Společnou řeč jsme také nacházeli, když přišla řeč na elektronické nástroje, zejména ty klávesové, v kterých se pan učitel dobře vyznal. Sledoval a 
zajímal ho technický vývoj těchto nástrojů, a proto uměl vždy překvapit i nějakou tou novinkou. Hudba jej oslovovala a vím, že se v ní velmi dobře 
orientoval. Oceňoval jsem také to, že se mu dařilo ji předávat dál. Jeho práce i jeho samotného jsem si vážil.              Vladan Ronner, učitel hry na klavír: 

Josefa Streichla jsem poznala jako kolegu, který mi byl ochoten pomoci vždy, když jsem potřebovala.  
Jaroslava Špačková, učitelka hry na příčnou flétnu: 

Potkáš-li člověka prostého, večer se změní v ráno, z ulice důvěra haleká, na sklech z lásky je psáno. Potkáš-li člověka prostého, vypil jsi sklenici 
mléka čerstvého, nachystaného právě. Potkáš-li prostého člověka, nezmateného falší, uslyšíš píseň zdaleka a cestou potkáš další. 

V našem Music senior klubu jsme se pravidelně setkávali s výborným muzikantem, pedagogem a především s dobrým člověkem Pepíkem 
Streichlem. Vzpomínali jsme na různé muzikantské zážitky, často jsme zvedli číšku dobrého vínka, či džbánek oroseného pivečka. Básník Anatol 
France v jedné své básni napsal: nic z toho dobrého a krásného, cos učinil, se neztratí…S velkým zaujetím jsme sledovali hudební spolupráci Josefa 
Streichla s Ladislavem Hrdličkou. Byl to Pepík, který s pokorou a hudební citlivostí klávesově aranžoval Lacovy skladby. Dnes nám jen zůstávají na 
tuto hudební spolupráci vzpomínky.                                                                                                                                                                        Petr Žižka 
 
 

 
 

STOP pěstírnám marihuany 

Národní protidrogová centrála Policie České republiky se obrací na občany se žádostí o spolupráci při odhalování nelegálních pěstíren konopí a 
prevenci jejich výskytu. Z konopí vypěstovaného v ilegálních pěstírnách se následně vyrábí droga marihuana a to ve velmi často ve velkých objemech. 
Objekty, ve kterých dochází k pěstování konopí, jsou obvykle úplně normální domy v obytných čtvrtích. Často se využívají budovy prostorově 
rozměrnější, protože poskytují dostatek prostoru, ale stejně tak lze tuto nezákonnou činnost provozovat v menší míře v podstatě v jakékoli budově, 
kdekoli ve Vašem okolí. Byly zaznamenány případy, kdy se konopí pěstovalo v panelákových bytech, speciálně k tomu upravených, a to v rozsahu i 
několika set kusů rostlin. 

Mezi nejdůležitější indicie, že ve Vašem sousedství funguje objekt, ve kterém dochází k pěstování konopí, patří zejména: 
• obyvatelé jsou jen zřídka doma a chodí do domu jen na krátkou dobu, 
• je patrná manipulace s přívodem elektřiny buď v rozvodné skříni, nebo v místě přívodu do domu, 
• okna jsou zatlučena prkny nebo zakryta folií, aby se zabránilo přístupu světla do domu, 
• do domu jsou přinášena zařízení používaná pro pěstební činnost (velké ventilátory, světla, plastikové kontejnery na rostliny, 

klimatizační potrubí atp.). 
S jakýmikoliv poznatky je možné se obrátit na Národní protidrogovou centrálu, tel. 974 836 531, http://www.policie.cz/narodni-protidrogova-

centrala. Další informace naleznete na http://www.zidlochovice.cz/bezpecnost-obyvatel. 
Bibiana Janebová 

Vzpomínka na Josefa Streichla 
 

Informace z radnice 
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Když zemřel hrabě Filip Ludvík Sinzendorf, prodali jeho dědicové 
židlochovické panství roku 1743 hraběti Janu Leopoldovi z Dietrichsteina. 
(Je třeba připomenout, že movité předměty, především nákladné 
vybavení zámecké kaple, byly ze zámku odvezeny.) 

Nový majitel zámku Jan Křtitel Leopold z Dietrichsteina (1703 – 
1773) byl mladším bratrem vládnoucího knížete mikulovské rodové větve 
a nezanedbatelné je také to, že byl nejvyšším zemským komořím (vysoký 
dvorní úředník).  

Hrabě nechal v roce 1746 přestavět podle projektu Františka 
Antonína Grimma zámeckou kapli (nový portál + vnitřní vybavení) v 
místech původní oranžérie. Na sochařské výzdobě se podíleli Johann 
Stern (sochy na zámeckém nádvoří původně stály před kaplí). 
Pozoruhodnou uměleckou osobností v souvislosti se zámeckou kaplí je 
Joachim Günther. Byl na Moravě na tovaryšské cestě a v zámecké kapli 
vytvořil své první práce; později se stal proslulým barokním sochařem 
v Bavorsku.  

Jan Leopold z Dietrichsteina spolu se svým bratrem, mikulovským 
knížetem, zjevně usiloval o vytvoření jakési „lovecké krajiny“ v širším okolí 
Židlochovic. V blízkosti byly vybudovány dvě uzavřené bažantnice (jedna 
u Pohořelic, druhá u Blučiny). Navíc hrabě postavil v blízkosti Pohořelic 
uprostřed kaskády rybničních hospodářství lovecký zámeček 
Leopoldsruhe*). S židlochovickým panstvím při tom sousedilo knížecí 
dolnokounické panství. Na jeho pozemcích byl vybudován knížecí 
dietrichsteinský letohrádek s hřebčincem v Kupařovicích (také ten 
projektoval F. A. Grimm). Cílem byl zjevně vytvořit hospodářsky atraktivní 
krajinu, která by zasahovala až na jih na knížecí Mikulovsko.  

Jan Leopold z Dietrichsteinu byl nejen osvíceným šlechticem, ale 
také mecenášem. Nechal v roce 1747 postavit v Brně klášter Milosrdných 
bratří podle projektu Frant. Ant. Grimma. V té době to byla nejdůležitější 
nemocniční stavba v Brně se sedmdesáti lůžky postavená podle 
moderních humanitárních zásad. O třicet let později byl přistaven pozdně 
barokní kostel sv. Leopolda, známý svým oválným půdorysem a 
nádhernou freskovou výzdobou Mistra Johanna Sterna. **) 

Vraťme se však opět do Židlochovic. V té době vznikla později 
Habsburky pěstovaná tradice velkých lovů na židlochovickém panství, 
dodnes známé pohořelické rybniční hospodářství a chov koní (ten byl 
později přemístěn do Napajedel). Myšlenku na „loveckou“ krajinu převzali 
na sklonku 18. století Liechtensteinové – nikoliv náhodou zpočátku  

odkupovával lednický zahradník stromy a rostliny ze židlochovické 
zahrady.  

O skutečnosti, že myšlenku „lovecké krajiny“ chtěli Dietrichsteinové 
skutečně zachovat, svědčí i to, že když se hrabě Jan Leopold dostal do 
finančních těžkostí, kníže Karel Maxmilián z Dietrichsteina – Proskau 
(1702 – 1784) od něj židlochovické panství roku 1749 odkoupil. Snad jej 
chtěl přetvořit jako druhou dietrichsteinskou rezidenci (vedle Mikulova), 
příhodně umístěnou v blízkosti hlavního města Moravy. 

Dědic mikulovského knížecího titulu, kníže Jan Karel 
z Dietrichsteina – Proskau – Leslie (1728 – 1808), ovšem pokračoval 
v budování oné „lovecké krajiny“. Sám byl vášnivým lovcem a předním 
představitelem lovecké společnosti Diana Cacciatrice ***), jejíž slavnosti 
se odehrávaly v blízkých Kupařovicích.  

Jan Karel z Dietrichsteinu se také stal představeným rakouské lóže 
svobodných zednářů a byl jedním ze spolutvůrců Josefova zednářského 
patentu r. 1785. Jeho vliv na veřejný život však po smrti jeho manželky 
Marie Kristýny rychle upadal.  

Židlochovický zámek si naopak oblíbila zejména jeho manželka 
Marie Kristýna, rozená z Thun – Hohensteinu (1738 – 1788). Tato 
pozoruhodná a vzdělaná žena se zajímala o hospodářství, mineralogii a 
vše nové. 12. září 1784 s její podporou uskutečnil přírodovědec Tadeáš 
Haenke v židlochovické zahradě pokus se vzletem montgolfiéry. (První 
pokus se uskutečnil před tím v Praze.) Úspěšného pokusu se účastnili 
političní představitelé spolu s neapolským vyslancem u vídeňského dvora. 

S kněžninou smrtí roku 1788 však sláva židlochovického zámku a 
parku záhy začala ustupovat. Kníže Jan Karel začal rozprodávat 
drahocennou oranžérii. Kníže sám, jenž žil převážně ve Vídni a byl 
přítelem císaře Josefa II., se pozvolně začal stahovat do soukromí a 
posléze u něho propukla duševní choroba. Roku 1802 se oženil 
s vídeňskou měšťanskou Mariií Annou Baldauff (1757 – 1815) a 
židlochovickou zahradu jí předal do vlastnictví. (Vídeňské pověsti spojují 
tuto Marii Annu Baldauff s krásnou sloužící, kterou namaloval Lyotard na 
drážďanském obraze Krásná čokoládovnice. Obraz však byl namalován 
mnohem dříve.) Bývalá velkolepá zámecká zahrada byla přeměněna do 
záhonů pro pěstování jetele a zeleniny.  

Převážná část uvedených údajů čerpána z knihy Jiřího Kroupy 
                         Alchymie štěstí 1987.                                         Připravil – kv–. 

 
*) Nachází se jižně od Pohořelic v místní části Velký Dvůr. Byl postaven Leopoldem z Dietrichsteina krátce poté, co roku 1743 koupil židlochovické panství 

a s ním i statek Velký Dvůr. Představuje jedno z mladších děl významného moravského architekta F. A. Grimma, který tehdy působil v Dietrichsteinských 
službách. Dvoupodlažní stavba s bočními křídly ve tvaru „U“ s kaplí v západním křídle byla doplněna mohutnou obvodovou zdí se třemi vstupy a dvěma 
hospodářskými budovami. Dodnes tvoří ucelený harmonický celek. V 1. čtvrtině 19. století koupil Velký Dvůr zeť císařovny Marie Terezie – vévoda Albert von 
Sachsen-Teschen. Habsburkové jej spravovali až do jeho vyvlastnění po 1. světové válce. Po roce 1948 se stal součástí státního statku a byl postupně zcela 
zdevastován. Po roce 1989 se dostal do majetku soukromých osob, ale dál chátral. Teprve v roce 2001 jej odkoupilo sdružení pěstounských rodin za účelem 
vybudování a provozování "Domu v půli cesty". Objekt byl se zahraniční finanční pomocí zrekonstruován a pro své účely slavnostně otevřen v roce 2007. 

**) Dílo sochaře Johanna Sterna je v Židlochovicích dostatečně známé. Jeho bratr Josef Stern maloval obrazy pro brněnské chrámy sv. Jakuba, 
Milosrdných bratří a Minoritů. 
      ***) Řád lovkyně Diany, jehož velmistrem byl neapolský král Ferdinand Bourbonský. 

����  ����  ���� 

Nápis z doby Dietrichsteinů umístěný nad zámeckou kaplí  

ECCLESIA S. CRUCIS D. N. IESU CHRISTI BENEDICTO XIV. PONTIFICE MAX GUBERNANTE FRANCISCO I. IM.AUG. P. P. ET MARIA THERESIA IMPER. 
AUG.HUNGARIAE BOHEMIAE REGINA IUSTITIA ET CLEMENTIA REGNANTE AB ANTISTITE IULIO EX COM. A TROYER IN FESTO S. S. A. A. PETRI ET PAULI 
FESTIVE SACRATA. ASSIST. LIB. B. A GLANDORF VICEGENER. COM A MARTINITZ ET COMITE AB ECK CANO. OLOMU. ET PRAELATIS INFULATIS A 
LEOPOLDO S. R. IMP. COMITER A DIETRICHSTEIN INSTITUTA DOTATA. ANNO DOMINI MDCCXLVI. 
 

(TATO) KAPLE SV. KŘÍŽE PÁNA NAŠEHO JEŽÍŠE KRISTA BENEDIKTEM XIV. PAPEŽEM (PONTIFIKEM NEJVYŠŠÍM) ZA VLÁDY FRANTIŠKA I. CÍSAŘE 
(IMPERÁTOR AUGUSTUS) PO VŠECHNY ČASY A MARIE TEREZIE CÍSAŘOVNY, UHERSKÉ ČESKÉ KRÁLOVNY SPRAVEDLIVÉ A ŠLECHETNÉ VLÁDY OD 
KNĚZE JULIA PÁNA Z TROYA VE SVÁTKU SVATÝCH APOŠTOLŮ PETRA A PAVLA (BYL) RADOSTNĚ VYSVĚCEN ZA ASISTENCE ŠLECHETNÉHO, 
DŮSTOJNÉHO A LASKAVÉHO B. Z GLANDORFU VICEGENER. PÁNA Z MARTINIC A BISKUPA ECKA OLOMOUCKÉHO A PRELÁTA INFULOVANÉHO (PRÁVO 
NOSIT BERLU, MITRU A PRSTEN) LEOPOLDA (S. R. IMP.) PÁNEM Z DIETRICHSTEINA USTANOVEN BYL. LÉTA PÁNĚ 1746. 

Málo známí židlochovičtí Dietrichsteinové 
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AAAAAAAASSSSSSSSTTTTTTTTRRRRRRRROOOOOOOOLLLLLLLLOOOOOOOOGGGGGGGGIIIIIIIIEEEEEEEE        PPPPPPPPRRRRRRRROOOOOOOO        KKKKKKKKAAAAAAAAŽŽŽŽŽŽŽŽDDDDDDDDÉÉÉÉÉÉÉÉHHHHHHHHOOOOOOOO        

PPoossttaavveenníí  ppllaanneett  aa  jjeejjiicchh  vvzzáájjeemmnnéé  ppůůssoobbeenníí  vv  ookkaammžžiikkuu  
VVaaššeehhoo  nnaarroozzeenníí  jjee  kkllííččeemm  kk  ppoocchhooppeenníí  mmnnoohhaa  žžiivvoottnníícchh  
ssiittuuaaccíí..    FFoorrmmoouu  oossoobbnníí  kkoonnzzuullttaaccee  nnaabbíízzíímm  vvyypprraaccoovváánníí::  
OOssoobbnnííhhoo  aa  ppaarrttnneerrsskkééhhoo  hhoorroosskkooppuu,,  hhoorroosskkooppuu  VVaaššeehhoo  

ddííttěěttee,,  aassttrroollooggiicckkéé  pprrooggnnóózzyy..  
TTěěššíímm  ssee  nnaa  sseettkkáánníí  ss  VVáámmii..  

KKoonnttaakktt::  RRůůžžeennaa  ŠŠppiiddlloovváá,,  DDvvoořřáákkoovvaa  444466,,  ŽŽiiddlloocchhoovviiccee  
��  660033  111111  444488  

  ee--mmaaiill::  rruuzzeennaa..ssppiiddlloovvaa@@sseezznnaamm..cczz 

 
Město Židlochovice pronajme byt 3+1, v domě č. p. 38, na 

ulici Komenského v Židlochovicích, o výměře 95,62 m2. Byt 
je v třetím nadzemním podlaží. Byt je po opravě. Samostatné 

plynové topení. Ohřev vody plynovým ohřívačem. Dům je 
třípodlažní, zděný. Nastěhování možné okamžitě.  
Kuchyň 18,00 m2, pokoj 23,00 m2, pokoj 23,00 m2,  
pokoj 15,00 m2, chodba 5,80 m2, komora 1,30 m2,  
balkon 3,76 m2, koupelna 3,96 m2, spíž 1,80 m2.  

Minimální cena nabídky 50 Kč/m2/měsíc. Pronájem je na 
dobu určitou jeden rok.  Nabídky možno podávat  

na MěÚ Židlochovice do 15. 11. 2010. 
Nabídka musí obsahovat následující údaje:  

- nabídnutá cena Kč/m2/měsíc. 
Nabídky podávejte v uzavřené obálce označené textem  

,,Nabídka na pronájem bytu Komenského č. p. 38, 
Židlochovice”. Nabídka musí být podána v termínu 

uvedeném v tomto inzerátu.  
Informace podává a možnost prohlídky lze dohodnout  

s Ing. Dobyškem – tel. 547426037 nebo 604290314, 
 odbor investic a místního hospodářství. 

 

Regionální turistické a informační centrum nabízí publikace: 

Z historie židlochovických ulic, Jiří Smutný, 139 Kč 
Z historie židlochovického kostela, Jiří Smutný, 55 Kč 

Zločin v Židlochovicích, Jiří Smutný, 129 Kč 
Židlochovické hospody, Jiří Smutný, 119 Kč  

Židlochovice na starých pohlednicích, Karel Vavřík, 36 Kč 
Židlochovický kostel Povýšení svatého Kříže, Karel Vavřík,  54 Kč 

Vyňato ze zápisníku, Miloslav Jurák, 119 Kč 
TGM v Židlochovicích, Miloslav Jurák, 60 Kč 

 

 

V úterý 16. listopadu 2010 v 19 hodin vystoupí 
v kostele Povýšení sv. Kříže v Židlochovicích 

písničkářka Eva Henychová.  Po jejím recitálu 
v městském kulturním klubu v roce 1998 a 

spoluúčasti na adventním koncertě  
v kostele se Skřivánkem a harfenistkou  

Lýdií Härtelovou-Henychovou v roce 2005 to 
bude její třetí vystoupení v našem městě. 

Základem koncertu budou písně ze čtvrtého 
autorského alba Sinaj, které vydala v říjnu 

tohoto roku. Příznivci zpěvačky si mohou na 
místě zakoupit dosud vydaná alba, zpěvníky i 

knížku Síla lásky, dokumentující její dosavadní 
život a uměleckou tvorbu. 

 

Řádková inzerce 
Koupím RD v Židlochovicích a blízkém okolí, 

nejlépe se zahradou, rychlé jednání.  

� 775 667 214 
� � � 

Opravy oděvů a různé úpravy bytového textilu. 
Ivana Pospíšilová, Přísnotice 60 

� 732 729 289 
� � � 

Prodejna obuvi KVĚTKA v obchodní pasáži  
na náměstí Míru 29 přijímá k opravě obuv.  

� � � 
Koupím Ederovu kroniku. 

       � 539 083 101 

Inzerujte  
v Židlochovickém zpravodaji. 

Řádková inzerce se třemi řádky 
je uveřejňována zdarma. 

 

Srdečně Vás zveme do nově otevřené 
prodejny LUMPÁLIE, kde najdete 
nejen hračky, ale i dětské knihy. 

Hračkárna se nachází na ulici náměstí 
Míru 155 "pod věžákem"  

v Židlochovicích. 

Zakupte si jedinečné DVD  
Zámek Židlochovice Zámek Židlochovice Zámek Židlochovice Zámek Židlochovice ––––    zahrada času. zahrada času. zahrada času. zahrada času.     

V omezeném množství k dostání  
v informačním středisku. Cena 100 Kč. 
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Desítky v dějinách Židlochovic – 9. část   
1910 
V tomto roce byl proveden úřední soupis jednotlivých živností a řemesel, 
která se v Židlochovicích provozovala. Ve městě bylo 22 obuvníků,          
2 sedláři, pilníkář, 4 kováři, 2 řezníci a uzenář, 4 pekaři, 2 koláři, 
provazník, 7 stolařů, kartáčník, lakýrník,  4 klempíři, 2 sklenáři,                 
3 pozlacovači, koželuh, 2 zámečníci, bednář, nožíř, hrnčíř a kamnář,         
3 hodináři, 7 krejčích, 3 malíři a natěrač, 3 soustružníci, 2 kloboučníci, 3 
holiči, 4 krejčířky, sedlář a řemenář, 2 kožišníci, cukrář, pokrývač, knihař, 
sochař; ti všichni byli sloučeni ve Společenstvu živností řemeslných. 

1950 
29. listopadu 1950 schválil tehdejší Okresní národní výbor 
v Židlochovicích usnesení o zřízení Sdruženého komunálního podniku 
města Židlochovic. Předmětem podnikání v začátcích tohoto místního 
podniku bylo pohostinství, provoz hotelu na náměstí, holičství a 
kadeřnictví. Tento podnik byl však 30. září 1951 zrušen a služby 
začleněny do správy Okresního sdruženého komunálního podniku.  

1950 
Až do konce r. 1950 stál za zámeckým parkem směrem k Hrušovanům 
vrak sovětského tanku, který jako první přijížděl v r. 1945 do Židlochovic. 
Původně  se  počítalo s  tím,  že  tento  tank  zůstane   v   Židlochovicích  

 

natrvalo, že bude přemístěn do objektu zámeckého parku, vyzdvižen na 
podezděný sokl a stane se tam důstojným památníkem roku 1945. Nyní 
však bylo rozhodnuto, že pro značné poškození bude předán Sběrným 
surovinám. Tank pak v srpnu 1950 rozebrala a odvezla skupina čs. 
vojáků, která byla dočasně ubytována v zámku.  
1950 
21. listopadu 1950 ve 14 hod. byli na silnici ze Židlochovic do Nosislavi 
zastřeleni (v úseku zvaném Háky) při výkonu služby pracovníci čs. 
bezpečnosti Ladislav Lebduška a Vlastimil Sojka. Vrahem byl Bohumil 
Sixta, narozený v Nosislavi, a motivem vraždy byly údajně instrukce 
politických nepřátel v zahraničí. Vrah byl později dopaden a řádně 
odsouzen.  

1980 
30. listopadu zemřel František Horák, nadšený badatel a znalec 
židlochovických dějin, objevitel žerotínské hrobky. 

2000 
V listopadu se konaly volby do nově zřízených krajských zastupitelstev.  

Z kroniky Ozvěny věků a dní připravil – kv–. 

 
 

V neděli 26. září letošního roku se z iniciativy městyse Dřevohostice na Přerovsku sešli pozvaní zástupci obcí, které jsou historicky spojeny s rodem 
Žerotínů. Tento rod koncem 16. století patřil k nejvýznamnějším na Moravě. Žerotínové drželi na Moravě 19 panství a navíc ještě v Čechách další čtyři. 
Členové rodu zastávali významné funkce ve správě země. Slavný český rod Žerotínů po celou dobu své vlády v českých a moravských zemích uznával jen 
češtinu jako svůj rodinný i politický jazyk. Většina členů rodu byli přívrženci, zastánci a představitelé českých bratří.  

Tyto skutečnosti jsou dostatečně známé i v našem městě, vždyť tu žil Fridrich z Žerotína, který svým příkladem snášenlivosti a uváženosti dokázal vytvořit 
vzor společnosti, kde nebylo zášti či náboženských potyček. 

Městys Dřevohostice přišel s příkladným projektem, který je uveden v záhlaví tohoto článku – Po stopách Žerotínů. Cílem projektu je propojení 
žerotínských míst turistikou, poznáváním historických památek, pořádáním společných kulturních akcí, konferencí a setkávání při slavnostních příležitostech.  

Samotný pořadatel šel příkladem a v krásném dřevohostickém zámku uspořádal přednášku prof. PhDr. Tomáše Knoze, proděkana Masarykovy univerzity 
v Brně. Ten m. j. zmínil i slavnou židlochovickou žerotínskou minulost.  

Závěrem setkání zástupci obcí zasadili před zámkem jírovce s vizitkou obce. Také Židlochovice zde mají svůj strom, který zasadil tajemník Mgr. Miroslav 
Cvrk.  

�    �   � 
Dřevohostický renesanční čtyřkřídlý vodní zámek ze 16. století byl postaven na místě původního 

zemanského sídla – vodní tvrze, která zde stála již před rokem 1368. Nejvýznamnějším stavebním zásahem byla 
renesanční přestavba v letech 1595 – 1617 za vlády vzdělaného politika a diplomata, moravského zemského 
hejtmana vůdce moravských nekatolických stavů, Karla st. ze Žerotína, který žil v letech 1564 – 1636.  

Přestavba vodního zámku, postaveného na málo únosné a silně zavlhlé půdě, byla zpevněna olšovými 
základovými rošty. 

Renesanční úpravy v zámeckém interiéru byly dokončeny v letech 1618 – 1619 již za nového majitele Jana 
Skrbenského z Hříště.   

K raně barokním úpravám zámeckého interiéru pak došlo v letech 1649 – 1660. Další stavební úpravy pak 
byly provedeny na počátku 19. a 20. století. Zámek patří k nejvýznamnějším památkám moravské renesance.  

Areál zámeckého parku je dnes torzem kdysi hodnotné botanické zahrady, kterou obdivovali návštěvníci 
městečka ještě na počátku 20. století.  

       V předzámčí vlastního zámku jsou po obou stranách hořejší brány na vysokých postavcích umístěny hodnotné barokní sochy sv. Jana Nepomuckého 
a sv. Jana Sarkandra, kněze z nedalekého Holešova, který byl za stavovského povstání 1618 – 1620 umučen v Olomouci 17. 3. 1620.  

Předzámčí je tvořeno jižní částí opevnění se dvěma mohutnými baštami. Je to jen část původního čtyřhranného opevnění se čtyřmi nárožními baštami, 
které postupně ztratilo svůj obranný význam.  (Vnímavý návštěvník si jistě připomene, že podobně vypadala i původní židlochovická tvrz.) 

Také vodní příkop, donedávna lemovaný chráněnou alejí přes dvě stě let starých kaštanů a lip, zvaný „Valy“, byl tehdy značně zúžen. Zámek byl i s celým 
panstvím v roce 1897 prodán poslední majitelkou, baronkou Leonií Skrbenskou z Hříště obci Dřevohostice za 255 tisíc zlatých. Obec zde později zřídila pokoje 
pro výletníky. 

Avšak již v roce 1902 zde byla zřízena „Ochranovna pro mládež zpustlou a mravně narušenou“, která zde působila až do roku 1919. Po nutných 
stavebních úpravách zde byla v roce 1920 otevřena újezdní měšťanská škola, která zde sídlila až do roku 1956, kdy se osmiletá střední škola přestěhovala do 
budovy nové základní školy na Lánech. 

Od roku 1956 do roku 1961 byla budova zámku používána místním JZD jako sýpka a skladiště brambor.  
V roce 1961 převzal budovu do správy Okresní ústav sociálních služeb Přerov, který tu zřídil „Ústav sociální péče pro mládež“, který tu sídlil do roku 2002. 

Od této doby slouží zámek opět dřevohostické obci a je využíván jako kulturní centrum městečka. Je obdivuhodné, jak se představitelé městečka zhostili své 
role majitele zámku a jak ho v současnosti opravují a zvelebují.                                                                                                                                                   -kv- 

TIP NA VÝLET – PO STOPÁCH ŽEROTÍN Ů 
 

���� Listujeme v kronice ���� Listujeme v kronice ���� Listujeme v kronice ���� 

�
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• Výtěžek veřejné sbírky, která se konala v našem městě ve dnech 19. srpna až 30. září 2010 na pomoc oblastem v severních Čechách 

postiženými srpnovými povodněmi, byl poskytnut městu Rasepenava. Na celkovou částku 34 560 Kč bylo vybráno v pokladničkách 
18 860 Kč a na účet bylo zasláno 15 700 Kč (z toho 5 000 Kč darovala ZO ČSZ, 5 000 Kč TJ Sokol, 3 000 Kč Jednota Orel a 2 700 Kč zaslali 
občané. Rada města Židlochovice děkuje všem, kteří se sbírky účastnili.                                                                                                         –rt–                                                                                                                          

• Celkový výtěžek letošní sbírky Koláč pro hospic činil 99 850 Kč z toho v Židlochovicích se vybralo 20 550 Kč (na Gymnáziu 
v Židlochovicích se vybralo 2.610 Kč). Pro porovnání: loňský výtěžek sbírky činil 106 664 Kč, z toho v Židlochovicích 15 952 Kč. Chtěli 
bychom touto formou poděkovat všem dárcům za velkou podporu pořádané akce i celého našeho zařízení.                                              –rt–                                                                                               

•  V týdnu od 4. do 10. října se v desítkách měst České republiky shromažďovaly peníze již v sedmém ročníku tradiční sbírky Postavme školu 
v Africe, která je zaměřena na podporu vzdělávání v Etiopii. Sbírku pořádá Junák – svaz skautů a skautek ČR a samotnou realizaci v Etiopii 
zajišťuje společnost Člověk v tísni, která zde má stálou misi. V Židlochovicích se sbírka uskutečnila již popáté. Během pondělí 4. října jste mohli 
potkat místní skauty a skautky s pokladničkami v ulicích, v úterý potom sbírka proběhla na gymnáziu a během celého týdne na základní škole. 
Dohromady se nám tak v našem městě podařilo společnými silami vybrat v letošním roce celkovou částku 16 269 Kč. Během pěti let tak 
lidé v Židlochovicích přispěli na tento projekt již 58 836 Kč. V celé České republice se za uplynulých šest ročníků sešlo téměř 17 milionů korun, 
a to je suma, která je v Etiopii rozhodně vidět. Postavilo se za ni 11 škol pro 2 240 dětí, které dříve neměly možnost do školy chodit. Za peníze 
z letošní sbírky přibudou další dvě školy. Postupně se tak díky naší podpoře dostane vzdělání více a více mladým lidem, kteří se tak stanou 
schopnějšími, aktivnějšími, způsobilejšími, stanou se oporou místní společnosti a snad nasměrují tuto krásnou zemi ze spárů chudoby a 
nepříznivých podmínek ke světlejším zítřkům. Uvědomujeme si, že je to cesta dlouhá a trnitá, ale má smysl. Podpora vzdělanosti obyvatel je 
jediným dlouhodobým řešením problémů těchto rozvojových zemí a je cestou k jejich samostatnosti a prosperitě. Obrovské díky všem, kteří se na 
pořádání sbírky ve městě podíleli, základní škole a gymnáziu za příjemnou spolupráci a v neposlední řadě Vám všem, kteří jste byť i sebemenší 
částkou přispěli. Příští rok budeme pokračovat a společně budovat naději a budoucnost pro ty, kteří neměli to štěstí narodit se ve vyspělé, fungující 
zemi… Fotografie z etiopských škol a spoustu informací o projektu můžete nalézt na www.skolavafrice.cz.   

      Ondřej Novák – skautské středisko Hrozen Židlochovice 
• Dvaatřicet obcí v Jihomoravském kraji zásobuje Vírský vodovod. Z těch nejbližších zásobuje kvalitní pitnou vodou např. Modřice, Popovice, 

Rajhrad, Holasice, Rebešovice, Rajhradice, Otmarov, Sokolnice, Telnice, Žatčany, Nesvačilku, Moutnice a Těšany. Ve čtvrté etapě, která podle 
vyjádření tiskového mluvčího Vírského oblastního vodovodu Miloše Brzáka měla začít v letošním říjnu, bude položeno vodovodní potrubí 
z rajhradského vodojemu do Židlochovic.                                                                                                                                Deník Rovnost 6. října 2010 

• Lesní závod Židlochovice vydal DVD s názvem Zámek Židlochovice – zahrada času. Dokument připomíná zámek i park v průběhu staletí tak, jak jej 
vytvářely různé šlechtické rody, zachycuje proměny krajiny, historii zámku i parku, ale také živou přítomnost. Půlhodinový dokument byl zpracován 
na námět Tomáše Blahy a Michala Hriba. Režii filmu provedl Petr Francán, jedinečné snímky natočil kameraman Jan Stříteský, komentář svým 
melodickým hlasem ozdobil Ladislav Lakomý. Svými znalostmi a aktivitami pomohli k uskutečnění filmu na dvě desítky židlochovických 
spolupracovníků. DVD vyrobil Skyfilm - Ekologické audiovizuální centrum v Prostějově.                                                                                           –rt– 

• Do konce letošního roku bude dokončeno zateplení celé fasády sokolovny a bude provedena rekonstrukce plynové kotelny. Financování probíhá 
díky dotaci z MŠMT.                                                                                                                                                                                  Josef Kratochvíl 

• Ve dnech 3. – 5. prosince se chystají akce k 205. výročí Slavkovské bitvy. Podrobnosti naleznete na www.slavkov.cz, nebo na e-mailu 
infocentrum@zamek-slavkov.cz. 

• V roce 1998 byl přemístěn ze starého hřbitova pomník židlochovického kronikáře Johanna Edera na nový hřbitov. Chybějící kříž, který pomník 
zakončoval, byl konečně letos ve druhé polovině roku na pomník připevněn.                                                                                                           –rt– 

• Ověřování úředních listin a podpisů je další služba, kterou poskytuje zákazníkům Česká pošta. Za ověřenou stránku (vidimace) nebo podpis 
(legalizace) zaplatíte 30 Kč. Kopii nemusíte pořizovat, pošta vám ji ochotně vyhotoví přímo na místě. Podrobněji www.ceskaposta.cz.  

• Na faře byly vybudovány nové toalety pro muže a ženy a také byla opravena chodba a kancelář. Nyní se opravuje učebna, kde se konají všechna 
setkání s farníky. Byla v ní provedena elektrická instalace. V budově fary byly také provedeny opravy ústředního topení včetně zapojení nového 
kotle.                                                                                                                                                                                                                            –rt– 

• Kromě některých klimatologů také ornitologové předpovídají, že nadcházející zima začne brzy a bude neobvykle krutá. Do Brna totiž v uplynulých 
dnech přitáhli poslové zimy – havrani. Jejich hejna dorazila s desetidenním předstihem, což se za uplynulých 30 let ještě nikdy nestalo, řekl 19. října 
ornitolog Zdeněk Machař. Předcházející řádky se objevily v denním tisku 19. října, ale hned další den se několik odborníků vyjádřilo, že doba příletu 
havranů je zcela normální a podle jejich příletu se nedá usuzovat na průběh zimy.   

• Z Rajhradu všemi směry se jmenuje výstava kreseb Eduarda Vyhlídala, která bude zahájena 4. listopadu v 18 hodin v Malé galerii Městké knihovny 
v Rajhradě. Výstava je přístupná do konce roku v půjčovní době knihovny. Čistý výtěžek z prodeje kreseb věnuje autor nadaci Ora et labora na 
opravu benediktinského kláštera v Rajhradě.  

• Mezinárodní den GIS (geografických informačních systémů) se letos opět po dvou letech uskuteční také 
v Židlochovicích. Den GIS vychází na 17. listopad, což je ale také v ČR státní svátek Den boje za svobodu a 
demokracii. Z toho důvodu bude Den GIS v Židlochovicích až v následujících dvou dnech. Dvě prezentace Mapového 
serveru Židlochovice s praktickým vyzkoušením a soutěží pro studenty gymnázia se uskuteční 18. listopadu a 19. 

listopadu čtyři obdobné prezentace pro žáky základní školy. Všechny v délce asi 40 minut. Prezentace budou vlastně malou sondou toho, jaké 
znalosti mají studenti a žáci o využití prostorových data a geoportálů a o území na kterém bydlí a chodí do školy a jak umí pracovat s mapami na 
internetu. Možná se v roce následujícím sami do Dne GIS zapojí se zajímavými programy a soutěžemi. 

Vít Havel – pracoviště GIS MěÚ 

 
 
 
 

ŽIDLOCHOVICKÝ ZPRAVODAJ  – měsíčník MěÚ v Židlochovicích. Tisk povolen Ministerstvem kultury ČR 
ze dne 12. 6. 2000 pod evidenčním číslem MK ČR E 10297. Řídí redakční rada, odpovědný redaktor Mgr. Karel Vavřík. Uzávěrka každého 
15. v měsíci. Příspěvky a inzeráty přijímá podatelna MěÚ, elektronická adresa: martina.krizová@zidlochovice.cz. Kopíruje Městský úřad 

Židlochovice. Grafická úprava Jan Rejžek. Náklad l 500 ks.Výtisk je neprodejný a je bezplatně doručován občanům do domácností  
vždy začátkem měsíce. Zařazené příspěvky se nehonorují, nevyžádané články se nevracejí. Za obsah článků odpovídá jejich autor. Toto číslo 

neprošlo jazykovou úpravou. Oficiální www stránky Města Židlochovice a Městského úřadu v Židlochovicích: www.zidlochovice.cz 
 

8 

Zaznamenali jsme… 
 


